Спецификация
Монтажен канал за масивни стени и стени с лека конструкция,
от поцинкована листова стомана за полагане на тръбопроводите от пода в стената към „Unibox“.
С интегриран спирателен вентил за свързване без разпределител и изолиране по помещения съотв. предварителна настройка на отоплителните кръгове на повърхностни отопления.
Сглобяването на монтажния канал става без винтове и нитове.
Монтажната височина се регулира чрез скоба. Монтажната
дълбочина при масивни стени се настройва чрез монтажно коляно, а при стени с лека конструкция монтажният канал се завива директно в профилите.
Монтажният канал включва покриваща плоча „Unibox“ с термостат. Допълнително необходим „Unibox E BV“ се предлага
без покритие.
Състои се от:
Спирателен вентил (с регулиращ шпиндел, вентил за обезвъздушаване и промиване, връзка G 3⁄4 за адптори Oventrop)
– задна стена
– монтажно коляно
– скоба
– преден капак
– покриваща плоча с термостат
– крепежен материал
Прод. номер

102 26 54

Технически данни
материал на монтажния канал: листова стомана, поцинкована
матвериал на покриващата плоча:
пластмаса
материал на спирателния вентил:
месинг
макс. работна температура ts:
100 °C
макс. работно налягане ps:
10 bar

Среда: неагресивни течности (напр. вода и подходящи водногликолни смеси съгласно VDI 2035). Не е предназначен за
пара, маслосъдържащи и агресивни среди.

Описание, функция
Монтажният канал трябва да осигури бърз монтаж и сигурно
позициониране на „Unibox“ в стената. Той е предназначен за
всички стандартни типове стени като тухлена или каменна зидария, стени с лека конструкция, бетонни стени, както и стени
на сглобяеми сгради и др. Монтажът на „Unibox“ следователно
може да се извърши и на по-късен строителен етап.
За лесен и бърз монтаж всички възможности за позициониране
на монтажния канал са изпълнени “без винтове”. Зададените
места на задната стена и на предния капак позволяват различни ситуации на монтаж. Скобата служи за напасване към
различни височини на пода.
В долната зона на монтажния канал има предварително монтиран вентил за предварителна настройка и изолиране на
отопл. кръг. Освен двете подаващи линии, които се свързват
към „Unibox“, който трябва да бъде монтиран отгоре, тук може
да се въведе връщащата линия от отоплителния кръг и да се
свърже към дясната страна на спирателния вентил. От лявата
страна се исвежда, отново от монтажния канал, връщащата
линия (вж. изображението).
Монтажния канал може да бъде свързан както отпред, така и
отазад. Връзка през задната стена посволява например да се
свържат „Unibox“ от всички помещения в едно жилище от грубия под на пода на жилището.
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Указание за монтаж
Изградената височина на пода (горен ръб на пода) на всеки
етаж и предния ръб на стената трябва да са известни на изграждащия отоплението преди монтажа на канала. Също така
трябва да е известна и височината на изолацията на системата,
за да се удължат до необходимия размер свързващите елементи за подаващата съотв. връщащата линия (вж. изображението) за съответния отоплителен кръг. След това се закрепват
долната скоба и монтажното коляно. Маркировката за височина
на пода върху прената ламарина и задната стена обозначава
бъдещия горен ръб на пода (при дебелина на пода 65 mm).
При монтажна дълбочина T = 52 mm предният ръб на „Unibox“
е в една равнина с готовата стена, при дебелина на замазката
от 10 mm. Дебелината на замазката и на плочките също трябва
да се съблюдава.
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Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.

Монтажен канал с изолация
за повърхностни отопления „Unidis“
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Монтажен канал с изолация
за повърхностни отопления „Unidis“
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Работни характеристики

горен ръб на
пода

4

повърхностно отопление

Представяне на системата

покритие на пода 10 mm

под 65 mm
изолация 35 mm
плоча
Размери при мин. монтажна височина H = 440 mm,
скобата е влязла напълно

горен ръб на
пода

покритие на пода 10 mm

под 65 mm

изолация 85 mm

плоча
Размери при макс. монтажна височина H = 490 mm,
скобата е напълно изтеглена
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Монтажен канал с изолация
за повърхностни отопления „Unidis“
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Представяне на системата за повърхностно отопление „Unidis“ с прилежащи компоненти (вариант за монтаж 2)
1 Монтажен канал с
2 „Unibox E BV“ без
изолация на отопл. кръг
покритие и термостат
Прод.номер 102 26 54
Прод.номер 102 26 76

3 Т-елемент/коляно за 4 „Floorbox UH / UV“
5 Кръстови фитинги с
свързване на тръба
Прод.номер 102 26 68 прес връзка
Прод.номер 151 51 . .
Прод.номер 102 26 69
Прод.номер 151 46 55
Прод.номер 151 53 . .

Възможни са технически промени.
Продуктова група 2
ti 284-0/10/MW
2014
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